
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 20 de setembre de 2016

DECRET D’ALCALDIA.- D’acord amb les facultats que m’atorga l’article 21.1. c) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1. c) del 
Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  que  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, decreto convocar sessió ORDINÀRIA de la 
Junta de Govern, que tindrà lloc dimarts dia 20 de setembre de 2016, a les 18:00 
hores en primera convocatòria, i a les  18:30 en segona convocatòria, a la Sala de 
reunions de l’Ajuntament d’Abrera, conforme el següent

ORDRE DEL DIA

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 1.1 Expedient núm.: G013/2016/14

Assumpte: Acta de la Junta de Govern Local 06.09.16

2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.:  G330/2014/03
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0868 de data 06/09/2016, de 
devolució de la garantia definitiva del contracte administratiu de serveis Casal 
d’estiu municipal d’Abrera.

2.2 Expedient núm.: G329/2016/23
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0872 de data 09/09/2016, 
d’inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació 
del contracte de subministraments (arrendament sense opció a compra) de 
l’enllumenat ornamental de Nadal d’Abrera.

2.3 Expedient núm.: G330/2013/02
Pròrroga  del contracte de serveis de manteniment preventiu i correctiu en els 
ascensors i aparells elevadors de titularitat municipal.

2.4 Expedient núm.: G330/2013/13
Desestimació al·legacions de Notiluka, SL, interposades contra la resolució 
del contracte de serveis de socorrisme al CAM i a la PME.

2.5 Expedient núm.: G330/2012/07.
Pròrroga  conjuntural  del  contracte  de  serveis  d'enginyeria  per  a 
l’assessorament dels expedients de l’Ajuntament d’Abrera.

2.6 Expedient núm.: G330/2013/15
Pròrroga del contracte de serveis Taller de creixement en la maduresa.

2.7 Expedient núm.: G330/2016/16
Adjudicació del contracte de serveis de reducció de la densitat de l’arbrat i 
estassada del sotabosc de franges perimetrals de baixa combustibilitat, en 
les  parcel·les  no  edificades,  zones  verdes,  passeres  i  al  Torrent  Gran 
d’Abrera.

2.8 Expedient núm.: G330/2013/13
Desestimació  reclamació  prèvia  interposada  per  GRBA,  treballador  de 
l’empresa Notiluka, SL.

3 OBRES 

---

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E033/2016/02
Presa de coneixement d’una certificació de compatibilitat amb el planejament 
urbanístic d’una activitat de taller i venda de recanvis d’automòbil al carrer de 
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l’Hostal del Pi, 2.

5 SUBVENCIONS

---   

6 CONVENIS

6.1 Expedient núm.: E235/2016/01
Liquidació  despeses  exercici  2016  -  Conveni  de  normalització  lingüística 
(CPNL)

6.2 Expedient núm.: G346/2006/1
Ratificació de la clàusula addicional núm. 2 del Conveni per al manteniment  
del Consultori del barri de Santa Maria de Vilalba

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES

---

9 SOBREVINGUTS

---

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La Secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau
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